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C LAS - Conselho Local de Acção Social

Conselho Local de Ação Social
Ata n.º67
Realizou-se no dia 27 de novembro de 2015, nas instalações do auditório da Santa
Casa da Misericórdia da Amadora, a sexagésima sétima Sessão Plenária do Conselho
Local de Ação Social da Amadora.
Participaram na sessão os membros do Núcleo Executivo e parceiros do CLAS (listagem
de participantes em anexo).
Esta sessão teve como agenda de trabalhos:
1) Apreciação para votação da ata da sessão plenária anterior;
2) Apresentação do trabalho das CSF: Venteira
3) Adesão de novas instituições ao CLAS: Associação “Eu Dou”; AFABD –
Associação dos Filhos e Amigos de Bula e “Ronda de Sonhos”;
4) Emissão de Pareceres do CLAS às candidaturas ao Programa Escolhas 6ª
Geração;
5) Acolhimento e integração de refugiados – Informações;
6) Assuntos Diversos.
A Sr.ª Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu as boas vindas aos parceiros e
fez um agradecimento à Santa Casa da Misericórdia pelo acolhimento dos parceiros no
seu auditório.
Passou-se seguidamente para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação
para votação da ata da sessão plenária anterior, tendo a Sra. Presidente do CLAS
informado que foram incorporadas no documento algumas alterações sugeridas pela
Dra. Helena Lourenço do Centro de Emprego da Amadora. Não havendo mais
sugestões de alterações por parte dos parceiros presentes, passou-se à votação tendo
sido a ata aprovada por maioria com uma abstenção.
De seguida, passou à apresentação do trabalho da CSF da Venteira, dando
continuidade a anteriores sessões plenárias. A Dra. Carla Neves destacou como duas
boas práticas da CSF da Venteira: a implementação de um curso de língua portuguesa
para a população romena da freguesia. Este curso resulta de uma parceria com a USIA
e com a Segurança Social que sinalizou os alunos. Participaram 14 alunos;
implementação de cursos de informática para a população sénior em parceria com a
Escola Gustave Eiffell. Os cursos são gratuitos para pessoas com mais de 65 anos de
idade. Este tem sido um trabalho muito importante e que abrange cada vez mais
idosos.
Passou-se de seguida ao ponto da adesão de novas instituições ao CLAS. Apenas uma
das instituições convocadas pôde estar presente na sessão – a Associação Juvenil
Ronda de Sonhos - tendo por isso a Dra. Ana Moreno feito uma breve apresentação
da associação. A Dra. Ana Paula Costa, representante da instituição, fez também
uma breve balanço do trabalho já realizado no município, tendo referido que a

associação é muito recente, apenas existe formalmente desde Maio de 2015. Passouse de seguida à votação, tendo a adesão sido aprovada por unanimidade.
Seguidamente, passou-se ao ponto quatro da ordem de trabalhos, emissão de
Pareceres do CLAS às candidaturas ao Programa Escolhas 6ª Geração; cada
instituição candidata apresentou o seu projeto, a saber:
- AJPAS – Projeto “Sementeira”; projeto inicial; Intervenção com jovens dos 6 aos
30 anos no Bairro do Casal da Boba (freguesia da Mina de Água);
- OMEP – Projeto “A Rodar no Bairro E6G”; projeto de continuidade; intervenção
com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro do Casal do Silva e Quinta da Lage (freguesia
da Falagueira/Venda Nova);
- Associação de Jardins-Escola João de Deus – Projeto “Escolhas João de
Deus”: projeto de continuidade; intervenção com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro 6
de Maio (freguesia da Falagueira/Venda Nova);
- CESIS – Projeto “Percursos Acompanhados 2.0 E6G”: projeto de continuidade;
intervenção com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro do Zambujal (freguesia de
Alfragide);
- Associação Cultural Moinho da Juventude – Projeto “NU Kre E6G”: projeto de
continuidade; intervenção com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro do Alto da Cova da
Moura; (freguesia das Águas Livres);
- Associação Raízes – Projeto “Loja Mira Jovem”: projeto de continuidade;
intervenção com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro do Casal da Mira; (freguesia da
Encosta do Sol);
- Pressley Ridge - Projeto “2BRAVE E6G” - projeto de continuidade; intervenção
com jovens dos 6 aos 30 anos no Bairro da Estrada Militar do Alto da Damaia
(freguesia das Águas Livres).
A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha realça o importante trabalho prévio
feito pelas CSF no âmbito da concertação das várias candidaturas e que permitiu uma
melhor e mais eficaz avaliação das mesmas por parte do NE do CLAS.
Apesar da rigidez imposta pelo programa, as candidaturas revelam bastante
diversidade de intervenções, muito adequadas a cada território específico.
O NE do CLAS emitiu os pareceres em reunião realizada no passado dia 23/11, tendo
como base apenas a informação que lhe foi previamente enviada pelas instituições
candidatas. Todas as candidaturas tiveram parecer Favorável.
A Dra. Lutegarda Justo da Fundação Afid, chamou a atenção para o facto de não ter
conseguido identificar nos vários projetos apresentados, a realização de atividades
para crianças e jovens com algum tipo de necessidade especial ou deficiência. Tendo
em atenção a questão da igualdade de oportunidades, poderia fazer sentido integrar
alguns destes jovens com necessidades especiais neste tipo de projetos. Realçou
também um déficit de participação de entidades formadoras nos consórcios.
A esta questão, a Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha respondeu que o
programa Escolhas é da responsabilidade do ACM e por isso tem o seu principal foco
nas questões ligadas às comunidades imigrantes, estando por isso muito centralizado
neste tipo de atividades mais específicas.
O Dr. Jaime Santos da OMEP refere que as questões ligadas à formação e educação
das crianças e dos jovens tem sido uma preocupação do projeto “A Rodar”, e daí uma
forte aposta do incluir no consórcio o agrupamento de escolas e com a EIPDA.
Não havendo mais questões dos parceiros relativamente às candidaturas, passou-se de
seguida à votação, tendo todos os projetos apresentados sido aprovados por
unanimidade.

Passou-se de seguida à partilha de informações acerca do acolhimento e integração de
refugiados no município. A Dra. Ana Moreno informou que foi realizada uma reunião
com o SEF no passado dia 12/11 onde estiveram presentes todos os municípios da
área metropolitana de Lisboa, onde foram dadas algumas informações. Portugal irá
receber 4574 refugiados que estão neste momento na Grécia e Itália que vão ser
recolocados no nosso país nos próximos 2 anos. Neste momento, existem cerca de 50
refugiados interessados em vir para Portugal. O SEF é a entidade responsável pela
gestão e operacionalização deste processo e pretende-se que as pessoas sejam
distribuídas por todo o país. Este é um processo moroso e devemos por isso, aguardar
orientações.
As instituições podem ainda preencher a ficha de levantamento de recursos, caso o
considerem pertinente, podendo a Autarquia atualizar a informação na página da
ANMP.
Seguidamente, passou-se ao ponto dos assuntos diversos, tendo sido abordadas as
seguintes questões:
- A Dra. Lucinda Pereira do ISS – I.P deu algumas informações nomeadamente:
foram assinados novos acordos no município: Pressley Ridge com um CAFAP para 8
utentes, revisão das vagas do CAFAP da Associação Passo a Passo, alargamento das
vagas da creche do ABCD (mais 10 vagas), alargamento das vagas da SFRRA (mais 15
vagas), alargamento dos horários dos equipamentos para 11 horas no Centro Social 6
de Maio e ACMJ, alargamento das vagas para a Fundação Auchan (mais 4 vagas),
alargamento de vagas da APACFM (mais 10 vagas); Houve também alterações à
aplicação da lei do RSI: neste momento todas as pessoas que tenham a sua situação
regular no país há pelo menos um ano já podem pedir o subsídio;
- A Dra. Lutegarda Justo da Fundação Afid chama a atenção para a situação que
está a acontecer com as várias instituições com resposta de SAD que neste momento
estão a ser alvo de visitas de acompanhamento por parte da Segurança Social, tendo
em conta as recentes alterações à legislação. Nestas visitas de acompanhamento,
pretende-se rever os acordos de cooperação existentes e têm sido aferidos os
processos individuais de cada cliente e os seus planos individuais. A Dra. Lutegarda
Justo refere que estão a ser solicitados às instituições registos/evidências sobre as
atividades desenvolvidas com cada utente e que não há nada na lei que obrigue as
instituições a ter estes registos, com exceção das que têm certificação da qualidade;
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha refere que o NE tem tentado
perceber o que se está a passar neste âmbito, tendo sido óbvio que as instituições
revelaram algum desconforto com estas visitas de acompanhamento da Segurança
Social e com todo este processo de alteração de legislação e procedimentos. Uma
outra questão é a desadequação da resposta centro de dia às necessidades
identificadas pelos clientes e suas famílias;
- Neste contexto, a Dra. Lutegarda Justo sugere que se faça chegar ao ISS – I.P um
documento feito em conjunto pelo NE do CLAS e todas as instituições com resposta
de SAD no sentido de pedir esclarecimentos sobre este processo e também dando
conta do historial de trabalho desenvolvido pelas instituições do Município;
- A este propósito, a Dra. Lucinda Pereira refere que as visitas de acompanhamento
são feitas com base num guião que foi construído no âmbito da legislação em vigor;
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha sugere que se faça um
levantamento das principais questões das instituições com SAD – será o Dr. Miguel
Alves, representante das IPSS no NE do CLAS a fazer esse levantamento junto das
instituições – e na próxima sessão plenária de CLAS a realizar a 18 de dezembro,
pedir a presença da pessoa responsável na Segurança Social pela área da
Cooperação para se poderem ver estes temas esclarecidos;

- A Dra. Vanda Simões da ASSACM, informou os parceiros de que a instituição estará
este ano representada na Natalis e convidou todos os presentes para a Festa de Natal
que se vai realizar no dia 15/12; Pede para que se for possível, sempre que haja
pedidos de adesão de novas instituições ao CLAS que seja enviada com antecedência
informação acerca dessas instituições, para uma votação mais consciente e
informada;
- Cristina Ferreira da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, convidou todos os
presentes para a Feira de Natal, que se vai realizar no Fórum Luis de Camões de 11
de dezembro a 3 de janeiro/16. Fez também divulgação da página de Facebook e da
Newsletter da Junta de Freguesia, apelando à participação de todos os parceiros com
contributos;
- A Dra. Joana Fonseca da CPCJ Amadora informou que irão estar abertas a partir de
1 de dezembro as candidaturas para as Cidades Amigas das Crianças; Relembrou
que se vai realizar no dia 15/12 um encontro sobre saúde mental numa parceria com o
ACES e Hospital Fernando da Fonseca; Informou ainda que o Plano Local de
prevenção dos maus tratos contra crianças e jovens está terminar a sua vigência e
que estão já a fazer a sua avaliação e a começar a planear o próximo plano;
- A Sra. Presidente do CLAS, Dra. Cristina Farinha deu ainda uma última informação
acerca da elaboração do Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável, que
surge da crescente preocupação com a população sénior do município e suas
necessidades específicas. O envelhecimento é um problema da cidade, é um
problema de todos e não apenas da área social. Neste sentido, foi feita uma parceria
com o ISCSP para elaboração de um plano estratégico até 2020. O projeto já arrancou
e os investigadores irão começar a contactar alguns parceiros estratégicos para este
trabalho.
Sem mais assunto, a sessão terminou às 12.30 horas.

